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Elk kind heeft het recht om op te groeien in een 

geweldloze thuissituatie. Sinds 2007 is dit zelfs in 

de wet vastgelegd. Ouders voeden nun kinderen 

naar eigen inzicht op, maar mogen daarbij geen 

enkele vorm van geweld hanteren. Als professional 

heb je de verantwoordelijkheid om hen daarbij te 

ondersteunen. In november stonden 'De Rechten 

van het Kind' centraal. De gemeente Tilburg heeft 

samen met 8 regiogemeenten en het centrum 

Jeugd en Gezin een campagne uitgezet met als 

thema 'Qeweldloos opvoeden'. Je kunt hierover 

veel informatie terugvinden op de website 

www.succesvolopvoeden.nl. Wellicht een idee om 

extra aandacht te besteden aan geweldloos 

opvoeden in jouw team? Meer informatie bij de 

afdeling Kwaliteit en Innovatie. 

Medewerkers beoordelen Studiedaa 

Onderwerp en 

?e onderkomens waren niet overal optimaa, 

training geslaagd 
'Dit was mijn beste Studiedag in tijden!', merkt een pedagogisch medewerker 

vol enthousiasme op. Niet iedereen gaf een dergelijke juichende reactie, 

maar over een aantal onderdelen van de Studiedag 2010 zijn veel bezoekers 

positief: de keuze voor het onderwerp Vroegsignalering, de trainers en de 

training zelf. Minder goed? Sommige voorzieningen op de locaties. 

Uit de evaluatie van de Studiedag blijkt dat velen 

de uitleg over vroegsignalering en het praktijk-

gedeelte met acteurs konden waarderen. 

"Tijdens de bijeenkomst kwam voor mij goed 

naar voren: wat zie je? Houd je aan concrete 

observaties, maar houd ook je intui'tie en ervaring 

in de gaten", zo meldt een deelnemer. 

Betrokken en leergierig 
"Het was een leuke, intensieve dag voor zowel 

deelnemers als trainers", verteltWil Verhoeven, 

adviseur van K2, het bureau dat de trainingen in 

Tilburg verzorgde. "Ik merkte dat ik voor een 

groep betrokken professionals stond. Mensen 

waren leergierig, stelden veel vragen en luisterden 

echt naar elkaar. De thematiek grijpt medewerkers 

aan, dat bleek wel uit de persoonlijke ervaringen 

die ze deelden. Mijn doel was om zo dicht mogelijk 

bij de werkpraktijk van pedagogisch medewerkers 

aan te sluiten. Volgens mij is dat gelukt. Iedereen 

kreeg voldoende ruimte voor zijn of 

haar verhaal." 

Lange zit 
Helaas was er dit jaar een 

gebrek aan betaalbare onder

komens voor de Studiedag. Dit 

weerklonk in de evaluatie in 

Tilburg. Sommige trainingsruimten 

waren aan de krappe kant. Ook de 

lunch liep niet overal vlekkeloos. Verder 

blijkt het voor een groep medewerkers een 

'lange zit'. Een extra compliment voor de 

trainers, die hen uit de middagdip hielpen 

door boeiend en afwisselend het programma 

te brengen. In de Kempen ging men 's ochtends 

aan de slag met de training en 's middags met 

praktische oefeningen. De 'toneelspelers' van 

Buro Impro konden de situaties treffend neerzetten 

aldus de reacties. 

Waar moet ik zijn... ?" 

vis-
van de directie 

Jij doet er toe! 
Op de informatieavonden met enthousiaste 

medewerkers, eind november, viel de eerste 

sneeuw. In deze witte wereld, spraken we in 

een open setting met elkaar over de toe-

komst, over onze rol voor kinderen in deze 

samenleving. En over toekomstige bezui-

nigingen. Tijd voor de bekende terugblik 

en vooruitzichten voor het komende jaar. 

We kunnen 2010 aanmerken als overgangsjaar. 

De eerste tekenen van de economische crisis 

doen zich voelen in met name het peuterspeel-

zaalwerk. Kinderstad en de gemeente Tilburg 

worden het niet eens over de wijze waarop 

bezuinigingen op de subsidie van het peuter-

speelzaalwerk moeten worden ingeregeld. Maar 

dat we moeten bezuinigen is duidelijk. We ver-

wachten dat we in 2011 daadwerkelijk moeten 

gaan krimpen. Hoeveel en op welke wijze is nog 

niet duidelijk. Minder dagdeien per peuter? 

Kortere dagdeien? Meer peuters per groep? Er 

zijn meerdere opties mogelijk. Begin 2011 zal er 

meer bekend worden. 

In 2011 gaan ouders een hogere ouderbijdrage 

betalen voor kinderopvang. Deze maatregel 

werd voor de zomer van 2010 al bekend gemaakt. 

Een vervelende maar logische keuze in deze tijd 

waarin de overheid moet bezuinigen. Het nieuwe 

kabinet geeft aan vanaf 2012 nog veel meer te 

willen bezuinigen: steeds meer ouders maken 

gebruik van de kinderopvangtoeslag, dus de 

kosten rijzen de pan uit. Het mes gaat erin. 

We maken ons zorgen dat vanaf 2012 juist 

ouders met een laag of middeninkomen te 

maken krijgen met een forse stijging van de 

ouderbijdrage. Hierdoor kan de kinderopvang 

voor een deel van deze groep ouders te duur 

worden. En juist ook deze kinderen willen we 

graag bereiken. In plaats van jarenlange groei, 

moeten we ons voorbereiden op een krimp. 

Groepen samenvoegen, misschien zelfs hier een 

daar een locatie sluiten? Het is mogelijk. We gaan 

2011 gebruiken om ons hierop voor te bereiden. 

We kijken naar onze overheadkosten en streven 

naar optimale personele inzet. En als er nog meer 

ideeen zijn om zuiniger te kunnen werken, horen 

we die graag. 

Wat we ook zeker samen kunnen doen is uitdragen 

dat we er toe doen! We bieden kinderen van 

0-12 jaar een prachtige mogelijkheid om zich 

samen met andere kinderen te ontwikkelen. Wij 

zijn de professionals die kinderen hierin begeleiden, 

stimuleren en verder helpen. Die een gespreks-

partner zijn voor ouders die vragen hebben of 

zich soms zorgen maken. We zijn collega's voor 

leerkrachten in het basisonderwijs. Wij begeleiden 

de kinderen als ze Jong zijn en na schooltijd en 

kunnen leerkrachten informeren over de ontwik-

keling van de kinderen en ons samen met hen 

verantwoordelijk voelen voor het welzijn van 

deze kinderen. Kortom: jij doet er toe! 

We zullen in 2011 met jullie in gesprek blijven, 

in welke vorm of op welke manier dan ook. 

Omdat we samen de verwachte bezuinigen 

moeten opvangen. Maar vooral omdat we samen 

moeten blijven uitdragen hoe belangrijk kinder

opvang voor kinderen en de samenleving is 

geworden. Samen sterk voor het behoud van onze 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk! Wij gaan 

ervoor, doen jullie met ons mee? 

Geniet van de feestdagen met gezin, familie en 

vrienden en we zien jullie graag weer in 2011. 

En sta nog eens stil bij jouw waardevolle beroep 

en wat jij voor kinderen betekent: jij doet er toe! 

Jeanne Buitenhuis 

Harriette Griep 

Geert de Wit 

http://www.succesuolopuoeden.il
http://www.succesvolopvoeden.nl
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bijdrage van: 

Nemo NSH naar N.E.M.O e " presen-

Kijk eens in de spiegel i 
« " de presentatie is te zien on 

™ww.fun-at-nemo.hyves„rP 

(leden). 

Seattle's vismarkt inspireert Nemo 
i 

Een film over de FISH filosofie prikkelde het Eindhovens kinderdagverblijf Nemo tot 

het creeren van een eigen formule, kortweg N.E.M.O. genoemd. Elke letter draagt bij 

aan een positieve werkhouding. "Het gaat vooral om plezier en het uitstralen van 

plezier", vertelt Claudia Willems, pedagogisch medewerker bij Nemo. 'Een verveiend 

weekend hoeft niet zijn weerslag op kinderen en ouders te hebben." 

Vissen vliegen door Seattle's Pike Place Fish Market, 

om handig in verpakkingspapier te worden opge-

vangen. Klanten poseren met een verkoper die 

een monsterlijke vis tussen beide houdt. Hilariteit 

alom. Het lijkt een typisch Amerikaans tafereel, 

vol gemaakte klantvriendelijkheid en show, toch 

is de attitude van de verkopers authentiek. Het 

aan de man brengen van vis is niet de meest 

glamourvolle job, maar at Pike's kiezen ze er 

bewust voor om er een feest van te maken. Zo 

beleven klant en verkoper een leuke dag. 

Geen bagage 
Medewerkers van Nemo vertaalden de FISH 

filosofie naar N.E.M.O: Neem geen bagage mee, 

Enthousiast, Maak er samen wat van en Open 

Houding. Om de vier pijlers onder de aandacht te 

houden, is elk werkkluisje van een passpiegel en 

de afkorting voorzien. "De spiegel confronteert 

mensen", legt Claudia uit. "Heb ik er voldoende 

zin in vandaag? Het gaat daarbij niet om een nep 

tandpastalach, maar om het overbrengen van 

enthousiasme. Chagrijn straalt uit naar de kinde

ren, terwijl je er juist voor hen hoort te zijn. Het 

past tevens bij onze professionaliteit om kinderen 

en ouders een positief gevoel mee te geven." 

Koffer met ellende 
Soms zijn problemen eenvoudigweg te omvangrijk 

om de gehele dag het zonnestraaltje te kunnen 

zijn. Het benoemen van dit 

gegeven kan volgens 

Claudia al een positief 

effect hebben. "Geef 

aan dat je minder 

vrolijk bent dan anders, 

maar dat de kinderen 

nu even voorgaan. Voor 

ons is N.E.M.O een 

manier om klantvriende

lijkheid continu in het oog 

te houden. We spreken elkaar 

er zonodig op aan: kom op, we 

moeten het samen doen. In het kader 

van 'neem geen bagage mee' hebben we nu 

ook een koffertje waarin je je negatieve gevoelens 

kunt stoppen (door ze eerst op een briefje 

te schrijven). Het is niet de bedoeling dat deze 

koffer ooit geopend wordt, als hij vol is wordt h 

weggegooid. Ook hier gaat het weer om bewust-

wording van je professionele houding." 

Thematisch werken op www.pedagogischkookboek.nl 

Online kiezen en delen 
Welke onderwerpen spreken kinderen aan? Welke thema's ga je komend jaar uitwerken 

op jouw locatie en welke activiteiten passen daarbij? Maar ook: met welke thema's 

heb je al ervaring opgedaan en positieve resultaten geboekt? Vanaf volgend jaar 

kun je op www.pedagogischkookboek.nl aan de slag met thematisch werken. Nu kun 

je dus ook de kennis en ervaringen met betrekking tot thema's onderling delen. 

Inspiratiebron 
Werken aan de hand van thema's geeft kinderen 

en medewerkers houvast. En kinderen doen allerlei 

ervaringen op en onthouden van alles omdat de 

thema's dichtbij ze staan. Via thematisch werken 

willen we de ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

De website pedagogischkookboek.nl dient daarbij 

als inspiratiebron en wegwijzer. Er is een lijst 

met thema's te vinden, die worden uitgewerkt in 

een omschrijving met doelen, leeftijdsgroep en 

bijbehorende activiteiten. De thema's zijn onder-

verdeeld in themagroepen, zoals natuur, sport e.d. 

Samen vullen 
Enkele thema's zijn uitgewerkt, die kun je direct 

toepassen. Maar het online kookboek is met 

name bedoeld om kennis te delen. Laat je colle-

ga's op andere locaties meegenieten van jouw 

ervaringen en zo kun je elkaar op den duur veel 

werk uit handen nemen. Je kunt je eigen ideeen 

aan een thema toevoegen en bijvoorbeeld ook 

een draaiboek uploaden of verwijzen naar een 

handige website. Het digitaal Kookboek is 

zodoende een 'bewegend vat' vol kennis. 

Jaarplan 
Je kunt een jaarplanning downloaden en daarin 

aangeven welke thema's je op jouw locatie gaat 

uitwerken. ledere 6 weken een ander thema? Of 

minder vaak, maar een langere doorlooptijd? In 

de korte theoretische toelichting kun je lezen 

waarom thematisch werken zo waardevol is en 

hoe je dit in jouw team kunt aanpakken. 

Inzet stagiaires 
Nikki Gosens (medewerker Schout) bezocht in 

oktober de themabijeenkomst 'Thematisch werken' 

en bekeek een demoversie. "De koppeling van the

ma's aan activiteiten is heel handig. Tijdens de 

bijeenkomst werden we uitgedaagd om thema's 

zo concreet mogelijk te omschrijven en de keuze 

voor een thema te beargumenteren. Lastig, maar 

zeker ook goed, zo hebben we er echt iets aan." 

Nikki is van plan stagiaires uit het 3e en 4e leer-

jaar te instrueren om thema's te gaan vullen. De 

stagiaires introduceren op nun beurt pedagogisch-

kookboek.nl weer bij de collega's van Schout. "Ik 

denk dat we deze website weer meer gaan 

gebruiken", vertelt Nikki. 

Liedjesmand 
Collega Petra van Antwerpen verwacht 'houvast' 

van de website. "Het is best lastig om pakkende 

activiteiten binnen een thema voor kinderen tot 

tweeenhalf jaar te bedenken, dus digitale onder-

steuning is handig. Tijdens de bijeenkomsten 

deden we een leuk idee op: de liedjesmand. De 

kleintjes pakken een kaartje uit de mand en er 

volgt meteen een liedje over het onderwerp op 

het kaartje. Op die manier kun je dus ook liedjes 

zoeken bij een bepaald thema." 

http://www.pedagogischkookboek.nl
http://www.pedagogischkookboek.nl
http://pedagogischkookboek.nl
http://kookboek.nl


'Managementtraining was zeer waardevol voor ons als groep' 

Leiding geven = 
de boel draaiende houden? 

UMTMM6IXS eP cutsus... 

Het afgelopen jaar volgden bijna alle managers bij Kinderstad een intensieve, zesdaagse 

managementtraining om te kijken naar de manier van leidinggeven bij Kinderstad. Waar 

ben je als manager allemaal mee bezig en hoe pak je zaken aan? We vroegen Bianca van 

der Veen en Joyce Jorissen, unitmanagers, wat zij hebben geleerd. 

Jouw rol als manager 
Bianca: "We hebben gekeken naar onze rol, enerzijds is dat leidinggeven aan je medewerkers en anderzijds 

het managen van allerlei zaken op je locaties, dus dan gaat het meer om de organisatie en het faciliteren 

hiervan. Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik veel tijd besteed aan het managen en meer tijd wil vrij maken 

aan het leidinggeven en coachen van mijn medewerkers." 

Joyce: "Ja en daarbij ons gezamenlijk doel binnen Kinderstad goed voor ogen houden: kwalitatief goede 

kinderopvang bieden. Hierin kunnen we als managers meer sturing geven, gericht op de inhoud. Daar ligt 

onze uitdaging." 

Moeilijke boodschappen 
Als manager heb je soms lastige boodschappen te brengen, of je wilt iets voor elkaar krijgen, maar hoe krijg 

je de anderen hierin mee? 

Bianca: "In de training hebben we gekeken hoe je verschillende soorten mensen het beste kunt coachen. 

Heb je een denker of een doener, een remmer of trekker voor je staan? Hoe kan ik iemand het beste benaderen? 

En wat ik vooral ook heb geleerd, hoe geef ik ruimte aan de ander? Ik denk snel 'hup, we gaan ervoor' en 

wil in de toekomst meer ruimte geven om veranderingen te laten landen. Dat medewerkers het zich ook echt 

eigen kunnen maken en er zelf voor gaan." 

Joyce: "De confrontatie met hoe we zaken nu zelf aanpakken, was heel goed. Echt fijn om daar samen bij stil 

te staan en even een pas op de plaats te kunnen maken. We zijn tijdens de training naar elkaar toegegroeid. 

We moesten vaak zaken presenteren aan elkaar, en in het begin vond bijna iedereen dat spannend. Nu zijn we 

meer open, durven elkaar vragen te stellen en problemen voor te leggen, het is heel waardevol voor ons als groep." 

Wat merken de medewerkers 
Joyce: "Medewerkers gaan vast merken dat ik meer tijd ga besteden aan de bewustwording van het totale 

proces, van intake tot afscheid. Wat vertellen we ouders bij de intake? Bijvoorbeeld over onze pedagogische 

aanpak en de doorgaande lijnen met scholen als die er zijn? Ons pedagogisch handelen nog verder uitbouwen 

en zichtbaar maken." 

Bianca: "Voor mij was een eyeopener dat ik niet zelf alle problemen ga oplossen. Ik ben snel geneigd zaken 

over te pakken, dus medewerkers gaan vast merken dat ik ze meer ga vragen eerst zelf te komen met mogelijke 

oplossingen." 

Bevestiging 
Joyce: "Ik was echt toe aan een dergelijke training. Je krijgt bevestigd wat je goed doet en dat is prettig. 

En je krijgt nieuwe tools om mee aan de slag te gaan. Mijn rol als manager is weer eens helder op mijn netvlies 

komen te staan." 

Bianca: "Ja inderdaad, ik ga een stap vooruit zetten, naast goed draaiende houden van de dagelijkse gang 

van zaken, ook meer kartrekker zijn op de inhoud en dat laten aansluiten bij wat de medewerkers hiervoor 

nodig hebben." 

- korte berichten -

yK-
60 zwangerschappen per jaar ! 

Kinderstad vindt het als werkgever belangrijk dat jij een fijne en gezonde zwangerschap 

kunt doormaken. Omdat er bij Kinderstad heel veel vrouwen werken komen zwangerschappen 

ook heel veel voor (gemiddeld 60 per jaar!). En iedereen weet dat er dan ook het een en 

ander geregeld moet worden, zwangerschapsverlof, vervanging, etc. Dat willen we zo helder 

en soepel mogelijk laten verlopen en daarvoor hebben we een zwangerschapsprotocol 

ontwikkeld. Hierin staat de procedure wat je waar wanneer moet melden (met bijbehorende 

formulieren). 

Ook vind je uitleg over zwangerschap en werken, lichamelijke veranderingen, wat je rechten 

en plichten zijn en voor welke infecties in de kinderopvang je extra alert moet zijn als je 

zwanger bent. Je kunt er maar beter bedacht op zijn! 

In het protocol vind je tips voor een gezonde zwangerschap (over tillen en een goede houding). 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat jij een zo prettig mogelijke zwangerschap hebt met zo 

min mogelijk klachten, zonder dat je collega's zwaarder belast raken omdat je bepaalde 

taken niet meer kunt doen. Bespreek tijdig met je leidinggevende de mogelijkheden en 

overleg indien nodig met de stafmedewerker AVR en/of de bedrijfsarts. 

^ \ -

$ 

Uitruilen fiscaal voordeel 
Ook dit jaar maakt Kinderstad gebruik van de fiscale mogelijkheden random reiskosten. 

Kort gezegd komt het er op neer dat de ruimte die de fiscus biedt, maar nog niet is 

gebruikt, wordt gebruikt om de eindejaarsuitkering (voor een gedeelte) netto uit te keren. 

Meer informatie vind je in de brief die je hebt gekregen. In december vindt de uitbetaling 

plaats. Als je akkoord bent gegaan met de uitruil, vind je op je salarisstrook dus een bruto 

en een netto bedrag terug. Makkelijker kunnen we het niet maken, leuker wel! Mocht je 

nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de salarisadministratie. 

y<. 
Op zoek naar vrijwilligers 

De afdeling P&O heeft verschillende verzoeken binnen gekregen van peuterspeelzalen die 

op zoek zijn naar vrijwilligers. Op dit moment hebben 18 locaties behoefte aan extra handen 

op de groep. Ken je iemand in je omgeving die op zoek is naar leuk vrijwilligerswerk dan 

kan degene informatie vinden op de website van Kinderstad of contact opnemen met 

Hilde Engel van de afdeling P&O. Haar telefoonnummer is 013-465 75 25. 

10jae 
Margit van den Boom (Cuneradal), Deborah van Dongen (Blokkendoos), 

Esther Hoekstra (Lochtenbergh), Jetske Verschuren (Hoogvenne), 

Vanessa Chibani-Remeeus (Boemerang), Gaby de Greef-Verbunt (Wandelbos), 

Germine Ramackers-Frans (Vlinderberg), Marjan Brock-Vromans (Willebrord), 

Diana Ariens (Het Zand), Nora Werdekker (Vlinderberg). 

^ ^ ^ 12,5 jaar: WM 
Wendy de Jong (Willebrord), Use van Erve (Burgemeester), 

-Debbie Deering (Schout). / 

15 jaar: ^ J 
is-Klijs (Beestenboel), Manuela Brocken-Vroonland (Schout), 

Ria Janssen-van Hoof (Hoogvenne), Menekse Unver-Can (Kompas). 

20 jaar: 
Petra Rooseboom (Horizon), Karin Govers (Leijpark). 
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Bijdrage van: 

Grebbe 

Grebbe vraagt aandacht voor pesten 

Kinderen ondertekenen 
anti-pestcontract 

Elke dag klappen krijgen, worden uitgescholden of niet mogen meedoen met de groep 

Uit onderzoek blijkt dat elf procent van alle schoolkinderen lijdt onder ernstige pesterijen. 

Kindercentrum Grebbe pakte het maatschappelijk probleem bij de kop met een themaweek 

en het tekenen van 'anti-pestcontracten'. 

En morgenslaan weje 
helemaal kapot... 
De SIRE-spot waarin een meisje per chat 

verwensingen uit, dateert uit 2006 maar is meer 

actueel dan ooit. Met name digitaal pesten neemt 

toe, naar schatting krijgt een op de vier kinderen 

er wel eens mee te maken. Scholen focussen zich 

op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. 

Dit kan immers de prestaties beinvloeden, kinderen 

in hun ontwikkeling remmen en depressies 

veroorzaken, zelfs op latere leeftijd. 

Groepsvorming 
De kinderopvang bleef tot nu toe buiten beeld in 

alle campagnes. Onterecht, vindt Denise Mols, 

pedagogisch medewerker bij kindercentrum 

Grebbe, want kinderen brengen treiterijen mee 

naar de bso. "Ernstige situaties hebben we niet 

Plagen en pesten herkennen 
Plagen en pesten verschillen op drie punten: plagen komt niet structureel voor, de uitingen zijn vrij 

onschuldig (de'geplaagde'kan er meestal zelf om lachen) en het kind heeft geen overmacht tegenover 

zich. Pesten neigt naar het terroriseren van telkens dezelfde persoon. Kinderen verteilen niet altijd uit 

zichzelf dat ze het slachtoffer zijn van pestgedrag. Schaatnte kan een rol spelen, 

maar ook angst dat de situatie verergert wanneer ze een 

volwassene iniichten. Hoewel pesten zich lastig laat 

herkennen, is een aantal signalen te onderscheiden. 

Bijvoorbeeld, een kind trekt zich plotseling terug, lijkt geen 

vriendjes meer te hebben en komt angstig en onzeker over. 

Handig! 
i Meer Informatie istevinden 

nn www.pestwem^ 

meegemaakt, maar er is nu en dan sprake van 

groepsvorming. Kinderen lopen naar de bso en 

bij aankomst merk je al dat er eentje wordt bui-

tengesloten." 

Steek onder water 
Soms kost het volgens Denise wat tijd om te 

ontdekken dat een kind wordt gepest, in andere 

gevallen komen medewerkers er pas na gesprek-

ken achter hoe de vork in de steel zit. "We praten 

altijd met het gepeste kind en de pestkop. Een 

jongetje deelde klappen uit aan een zwakker 

vriendje. Achteraf bleek dat het vermeende 

slachtoffer verbaal sterker was en gemene steken 

onder water gaf. Als het echt uit de hand loopt 

betrekken we ouders en eventueel school erbij. 

Mocht dat niets opleveren, dan komt de zaak bij 

de unitmanager terecht." 

Beloven 
De week van 27 September stond bij Grebbe in 

het teken van pesten, gepest worden en de 

gevolgen ervan. Denise nam het initiatief tot de 

themaweek. "We vroegen kinderen van zes jaar 

en ouder hun ervaringen te delen en gaven aan 

de hand van memory, kwartetten en spotspellen 

uitleg. Er werd ook een weerbaarheidtraining 

aangeboden. Het thema is afgesloten met het 

ondertekenen van een contract. Daarmee beloven 

kinderen dat ze anderen niet uitlachen, niet 

schoppen en slaan en van elkaars spullen afblijven." 

De overeenkomst is uiteraard niet rechtsgeldig, 

maar dient om kinderen bij de les te houden. 

Ook voor de medewerkers zijn de contracten een 

reminder. "We willen graag dat iedereen scherp 

blijft op pesten. De contracten komen in het 

pedagogisch werkplan en binnenkort volgt er 

een evaluatie van het project. De themaweek 

heeft zijn uitwerking niet gemist, voor zover ik 

weet, is er niet meer gepest." 

1 
JL(s if^de baas zou zijn... 
JAtsjij 1 dag de Baas zou zijn van %inderstad en Het heCemaafvoor het zeggen debt, 
wat zouje dan doen of veranderen? We vroegen het deze keer aan kdv Stuivesant. 

J?/s if^l dag de baas zou zijn van %inderstad, dan... 

ZOU if^ZOrgetl VOOr meer sCaappCaatsen! We hebben nu 1,5 slaapkamer, waar eigenlijk alleen de baby's 

kunnen slapen. De peuters slapen in een van de 2 peutergroepen op stretchers. We hebben dus van twaalf tot half drie 1 groep 

waar we terecht kunnen met de peuters die niet slapen. Meteen na het eten moeten we alle bedjes snel neerzetten en opdekken en dat is altijd een haast 

klus. En we komen in de problemen als baby's vroeger (jonger) doorstromen naar de peutergroepen, want die moeten nog in een bedje kunnen slapen. 

Het gaat me ook aan het hart als een peuter vraagt om in een echt bedje te mogen slapen en wij moeten zeggen dat dat niet kan. Het is een mooi, 

sfeervol gebouw, maar niet erg praktisch. 

ZOU indirect opdracHt geven VOOr een Ultdagende tuin, het is echt treurig de kleine en fantasieloze speelplaats die we nu 

hebben samen met de school. Ik droom van een speelplek met zand, bossen enz., grate buitenspeelplekken voor onze baby's en peuters. 

Zou if^geen aparte studiedag meer organiseren voor groepskutpen, hoewel het programma er dit jaar wel leuk uitziet 
Ik hoor bij het team en als ik de baas zou zijn, zou ik meer laten zien dat groepshulpen veel meer doen dan poetsen alleen: zij zijn ook echt nodig voor 

het draaien van de groepen. Weet iedereen dat wel op kantoor? 

En dan zou ik de studiedag meteen verplaatsen naar het voorjaar. Het najaar is al zo'n hectische tijd. 

Zorg ik\yoor een OVerheertij^e snoepwinkel met Veel chocota, wij zijn als team echte snoepers. Of een ontspannende 

saunadag of verwendag met - mannelijke! - masseurs. Dat verdienen we echt wel met al die avonden die wij moeten werken. 

Zou if^ervoor zorgen dat kinderen van medewerkers op tijdptaats kunnen krijgen in de opvang voor 
fiun eigen kinderen. Nu kan mijn eigen kind nergens terecht, terwijl ik nota bene zelf in de opvang werk. 

<DanZOU ik^iedereen een dlk^e vette bonus gevenll En waar dat dan van betaald moet worden?Hm, dat valt nog niet mee. ...Ik zou 

niet weten wat we daarvoor dan kunnen minderen... misschien een jaartje geen studiedag? Maar ja, die was dit jaar wel goed, dat is niet altijd zo geweest. 

Dit is een nieuwe rubriek, die we starten naar 

aanleiding van het lezersonderzoek van deze 

Krant. Zo willen we medewerkers meer mogelijk

heden bieden serieuze zaken onder de aandacht 

te brengen. Maar het mag ook iets vrolijks of geks 

zijn, wat er in je opkomt als je 'de baas zou zijn'. 

Waaraan kun je denken bij het 
beantwoorden van deze vraag? 

~ iets voor de kinderen 

- iets voor het personeel 

~ iets voor jouw team 

~ iets voor jouw werkomgeving/gebouw/inrichting 

~ iets materieels of immaterieels 

~ iets serieus: je kunt je kans grijpen om iets 

onder de aandacht te brengen of collega's 

aan het denken te zetten. 

~ iets grappigs 

~ iets om over te dromen en dus niets 

met de werkelijkheid te maken heeft 

~ het mag dus ook best iets geks zijn 

Wil jij meedoen met deze 
rubriek en met enkele 

medewerkers vrij discussieren 
over deze vraag? Meld je aan bij 

Klari Taborsky: 
k.taborsky@kinder-stad.nl. 

http://www.pestwem%5e
mailto:k.taborsky@kinder-stad.nl


NaasLWachtenjoL 
mooieieact^svaiLOuders 

Een hart onder de riem 
voor onze mannen , 

Mensen worden mondiger, dat merk je in de samenleving en dat merken 

wij ook, Onze ouders pakken sneller de pen als zij ergens onvrede mee 

hebben. Maar we krijgen ook mooie reacties van ouders, en dat willen 

we net zo goed graag in beeld brengen. 

Lees wat een betrokken vader aan 'onze mannen' schreef. En welke 

complimenten ouders geven via de exitformuiieren. 

Vader bij Pinotta: 
Graag wil ik als vader terugkomen op 1 van de verbeterpunten uit het 

klanttevredenheidsonderzoek bij Pinotta peuteropvang. Het betreft het punt 

dat sommige ouders blijkbaar moeite hebben dat mannelijke medewerkers 

jonge meisjes verzorgen. Zelf herken ik dit punt. Ik ben ruim 13 jaar werkzaam 

als mannelijke leerkracht in het basisonderwijs en ook ik heb in het verleden 

te maken gehad met ouders die mij met argusogen bekeken. Vooral in de 

tijd dat ik werkzaam was in groep 1 en 2 (kleuters) was dit het geval. De 

situatie was zo dat ik daardoor met de nodige voorzichtig- en terughoudend-

heid kinderen op de schoot durfde te nemen. Ik zag dat als belemmering om 

mijn werk na behoren te doen. 

Natuurlijk leven we in een wereld waarin we in allerlei media overstelpt 

worden met de meest verschrikkelijke berichtgeving random dit onderwerp, 

maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat we daarmee alle mannen op dezelfde 

manier gaan bekijken. Als wij als ouders daar niet los van kunnen komen, 

dan maken wij het alle mannelijke medewerkers in instellingen waar 

kinderen aanwezig zijn, het werken onmogelijk. Ook deze medewerkers 

verdienen onze steun en ons vertrouwen. Laten we juist blij zijn dat onze 

kinderen 'gemixt' opgevangen worden en hier juist de pluspunten van zien. 

Bovendien is mijn ervaring dat er in Kinderstad-instellingen een werkklimaat 

is waarbinnen volop openheid is. Voor mannelijke medewerkers met kwade 

bedoelingen is er daardoor nauwelijks ruimte. Daamaast ga ik er van uit dat 

er door directie voldoende controle is op alle medewerkers waarbij geen 

uitzondering gemaakt wordt op het man of vrouw zijn. Mochten er bij 

ouders desondanks, wellicht op religieuze gronden, toch nog bezwaren zijn, 

dan moet duidelijk zijn dat het werken binnen de kinderdagopvang in 

Nederland, een beroep is dat door mannen en vrouwen uitgeoefend wordt. 

Net zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld artsen. Het vertouwen dat ik zelf 

gemist heb als leerkracht op de basisschool, wil ik hier, nu ik zelf vader ben, 

uitspreken naar alle mannelijke medewerkers van Kinderstad. 

"ette accommodatie! * 
^ ^ ^ ^ ^ Psz Hazennest 

as-jBBR-' 

Het is een fijne, gezellige psz met een lieve jufl 
psz Grebbe 

kdv Horizon 

We werden altijd vriendelijk en openhartig 
ontvangen 

psz Wandelbos 

Fuji-vrijwilligers poetsen Huibeven 

Stoffen, soppen, moppen 

he 

De binnenzijden van de kasten blinken weer en 

de vloeren achter de bedjes zijn kraakhelder. 

Kindercentrum Huibeven en bso Jan Ligthart 

hebben de grote schoonmaak achter de rug. Dit jaar namen medewerkers van Fuji in 

Tilburg de zware, maar dankbare, klus op zich. Puur toeval: op de elfde van de elfde 

gingen elf vrijwilligers met poetsdoek en mopemmer in de weer. 

Via Contour ^r^k 
Een enthousiast team van de productieafdeling 

van Fuji raasde door kindercentrum Huibeven. 

Kasten werd zorgvuldig uitgeruimd en opzij 

geschoven, want de plekken die doorgaans 

onaangeroerd blijven, moesten schoon. Gelukkig 

bleek er genoeg tijd over voor grappen en grollen 

en een smakelijke lunch. 

"Kan ik ze alvast voor volgend jaar boeken?", 

vraagt Carla Hendriks, unitmanager van 

Huibeven, lachend. "Wat een fantastische groep. 

e organisatie voor vrijwilligerswerk Contour 

roeg of we de locatie wilden openstellen voor 

een bedrijf dat zijn maatschappelijk betrokken-

heid wilde tonen. Dat bleek Fuji te zijn en 

toevallig kon een team van medewerkers op de 

elfde van de elfde langskomen. Ze hebben zich 

werkelijk drie slagen in de rondte geboend." 

Intemationaal karakter 
De schoonmaakploeg bezat een stevig 

intemationaal karakter, naast Nederlanders, 

Het Fuji-team schreef na afloop: 
"Bij aankomst zijn we met open 
armen ontvangen en tussen alle 

ondeugende, nieuwsgierige en schattige 
kindertjes gingen we de boel eens 

grondig poetsen!" 

namen medewerkers uit Polen, Servie, de 

Dominicaanse Republiek en Suriname de stofzuiger 

ter hand. Vooraf gaf Carla de groep iets mee 

over Kinderstad en de pedagogische aanpak. 

De gelegenheidschoonmakers kregen tevens een 

typisch Hollands bedankje, een Delftsblauw 

dropblik. "Deze vrijwilligers gingen met zoveel 

humor te werk, de kinderen en medewerkers 

vonden het geweldig." 

Column 

H wordt groot. Veel te groot. Wat nog erger is: ik 

had het helemaal niet door. Kennelijk niet goed 

opgelet. Maar onlangs was er de confrontatie 

met de harde werkelijkheid. Het was bij de 

Westermarkt. Liepen we samen een boodschap 

te doen. Klonk het in ene op schouderhoogte 

nogal timide: "Ik zou wel deodorant willen". 

Huh? Dat had ik kennelijk niet goed verstaan. 

Maar ja hoor: al wat vastberadener klonk het 

nogmaals: 'Deo'. 'Joh', zei ik de opmerking achte-

loos wegwuivend, met mijn hoofd al lang weer 

bij alie spullen die we nog moesten bemachtigen, 

'Je ruikt niet eens als je sport. Deo. Dat is toch 

niet nodig?' Snel beende ik door. Maar nu de 

eerste moeilijke stap gezet was hield H dapper 

stand, "ledereen heeft deo. Mijn hele klas. Al een 

jaar lang." Daar werd ik stil van. Het drong tot 

me door: het gaat helemaal niet om nut of nood-

zaak. Dat is mijn ding. Nee, het gaat om status. 

Om stoer. En om erbij horen. Ineens schaamde ik 

me. Had ik helemaal gemist. In mijn ogen was H 

nog dezelfde als vijf jaar geleden. Met zijn liefde 

voor voetbal, zijn gulheid met uitdelen van 

knuffels, zijn warrigheid, humor en gewiebel. 

Leeftijdloos. Pwa pwa pwaaaah. Helemaal fout. 

Want dat jongetje was ineens een jongen. Met 

vriendjes met moeders die dat wel allemaal al 

lang wisten. Die hun zonen al een jaar lang 

hadden voorzien van rollers, ruikers en spuiters. 

Zij hadden wel opgelet. Het was hoog tijd voor 

herstelwerkzaamheden door deze nalatige. Dus 

gooide ik resoluut de planning om en togen we 

naar de drogist. Voor het deo schap stelden we 

ons op. Plechtig moment. Maar oh oh. 

Verrassing. Weet u hoeveel deo's er zijn voor 

mannen. Echt veel meer dan voor vrouwen. Wat is 

er toch gebeurd in de samenleving toen ik even 

niet oplette? Enfin, H begon met zijn vergelijkend 

warenonderzoek. Dop eraf, snuiven, dop erop. 

Hmmm. Aangezien H nog een jongen is en geen 

volwassene, bleef hij twijfelen. Derhalve besloot 

hij ze allemaal te proberen. Al le maal. Ja dahag, 

dat was nou ook niet de bedoeling. Ik vond dat 

het tijd werd voor wat ouderwetse sturing. 

"Deze ice cold dynamic ruikt wel heel errug 

lekker." Maar he, H was nu een jongen en geen 

jongetje meer. Hij keek dwars door de tactiek 

van zijn moeder heen. Onverstoorbaar snoof hij 

door. De plechtige stemming van moeders, die 

echt oprecht liefdevol aan de deo-operatie was 

begonnen, daalde na 5 minuten al af naar 

niveautje ice cold dynamic. Maar ik hield me in, 

snoof braaf mee. Immers, een plechtiggggrrrr 

moment. Na veel gedraal en 25 minuten verder, 

besloot H tot de aanschaf van Frost Lava. Mind 

you: 25 minuten. We hebben thuis nooit ontdekt 

dat H zich langer kan concentreren dan 3 minuten. 

En op school is het ook altijd een aandachtspuntje. 

Maar he, voor een deo kon hij het makkelijk 

opbrengen. Da's belangrijk. Toen het gewraakte 

rollertje eenmaal in het mandje lag en ik richting 

kassa stapte, kwam de volgende mededeling. 

"ledereen heeft ook eigen doucheschuim en 

shampoo voor mannen...." U begrijpt je kon me 

opvegen. 

Het is allemaal niet niks. Plots zo'n jongen in 

huis. Snel beslissen is er niet meer bij. Ons hele 

ritme gaat eraan. We moeten ineens bakkeleien 

over onderbroeken, laaghangende spijkerbroeken, 

mutsen aan tafel en over wel of niet online 

gamen. Die deo was achteraf bezien een eitje. 

Maar vlak moeders niet uit. Pas was Sint in het 

land. En die had voor H toch een lading deo's, 

shampoo's en onderbroeken in zijn zak. De schat. 

Zijn we daar zeker tot de zomer discussievrij 

over. Want met de bisschop valt niet te twisten. 

Zeker niet over deo. 

Jolijn 
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Ook iets schrijven voor deze rubriek? 

Mailnaark.taborsky@kinder-stad.nl 

(Ervaringen peuterpifot door 

%im ScheCfkout werkzaam 

bij de (Reesfioeve 

In februari 2010 zijn wij begonnen met de pilot 

peuteropvang en vanaf dat moment is er enorm 

veel gebeurd voor onze kinderen, ouders en voor 

onszelf natuurlijk. Ik ben gevraagd om hier iets over 

te schrijven in deze nieuwe rubriek. Ik kan zeggen 

dat ik inmiddels redelijk gewend ben aan alle wijzi-

gingen, maar er zijn behoorlijk wat obstakels 

geweest die we met het hele team moesten oplossen. 

Alle groepensamenstellingen zijn veranderd, de 

collega's zijn gemengd en er zijn zelfs collega's 

weg gegaan. Het is vooral voor de kinderen in het 

begin erg moeilijk geweest. De overgang naar 

andere medewerkers, andere groepen of lokalen 

en een ander ritme, alles was ineens allemaal 

anders. Enkele kinderen hadden weer moeite met 

afscheid nemen, sommige plasten weer in hun 

broek en vonden de veranderingen erg moeilijk. 

Je kunt je voorstellen hoe dit voor de kinderen 

geweest moet zijn. Zij snapten niet wat er allemaal 

gebeurde. Wij probeerden ze op alle manieren 

zoveel mogelijk uit te leggen van hoe alles eruit 

ging zien. Al was dit soms erg moeilijk voor ons, 

want we moesten zelf ook alles uitproberen en 

veranderen wat niet werkte. 

Toen onze kinderen gewend waren aan de pilot 

kwam er ook nog bij dat we gingen verhuizen 

naar het oude Kionki, zodat de Reeshoeve opge-

knapt kan worden. Dit is allemaal erg hectisch 

geweest voor iedereen. Gelukkig hebben we het 

de meeste kinderen een beetje kunnen uitleggen 

en laten zien, sommige hebben zelfs geholpen en 

zo ook een aantal ouders. 

De meningen van de ouders varieren enorm: van 

enthousiaste ouders tot ouders die we verliezen 

en een andere peuterspeelzaal zoeken voor hun 

kind. Ondanks het enorme vertrouwen dat ouders 

in ons team hebben, zoals we krijgen te horen. 

Ouders vertrekken door de oplopende prijzen, 

doordat het structurele WE aanbod verminderd is 

en ik denk ook door de vele veranderingen. Hoe 

dan ook zijn heel veel ouders erg blij met de flexi-

bele openingstijden, waar sommige ouders veel 

gebruik van maken en andere minder. Maar het 

feit dat er flexibele openingstijden zijn als het 

nodig is vinden de ouders erg fijn. 

Ook steeds meer ouders kiezen er voor om de 

kinderen tussen de middag mee te laten eten. 

Vooral doordat kinderen dit zelf willen en vriendjes 

en vriendinnetjes mogen dit ook. Zo hebben we 

1 dag waarop alle kinderen mee eten en ik denk 

ooooo 

wel dat dit voor heel veel rust zorgt, zowel voor de 

kinderen als voor ons zelf. Ook hoor ik van de ouders 

dat de kinderen hier beter eten dan thuis, waardoor 

de ouders er zelf ook steeds meer achter staan. 

Mijn verwachting is dat als er eenmaal meer 

kinderen zijn die de oude situatie (psz) niet kennen 

en er meer kinderen hele dagen komen, het beter 

gaat lopen en er meer rust op de groepen komt. 

Na 11 jaar overstappen naar 

een andere peuterspeeCzaaC, 

ervaringen van 

MarjoCijn 9AoC, werkzaam 

bij peuterspeeCzaaC Mees 

Ruim 10 jaar heb ik met liefde en plezier bij psz 

Den Bijstere (voorheen 't Lobbeske) gewerkt. Sinds 

September werk ik bij psz Mees. We zijn daar met 

5 nieuwe collega's en een nieuwe unitmanager 

(Dianne) begonnen. Een heel nieuwteam dus! En 

daarbij natuurlijk voor ons een nieuwe locatie met 

nieuwe peuters en nieuwe ouders. Dat was best 

even spannend om aan te beginnen. In de laatste 

week van de zomervakantie hebben we een och-

tend kennis kunnen maken met elkaar en het ijs 

was gelukkig meteen gebroken. De eerste week 

was voor mij (en de rest!) wel even wennen... 

De weg vinden in het gebouw (waar staat alles!). 

OOOOO 

wat gaan we doen (opnieuw beginnen met alles!) 

en natuurlijk: wie zijn de peuters en hun ouders en 

hoe gaan we ervoor zorgen dat ze zich zo snel 

mogelijk veilig en vertrouwd voelen bij ons. 

Vanaf het begin hadden we meteen een echt 

teamgevoel en tijdens de teambuilding die we 

gevolgd hebben in de eerste weken kwamen we 

erachter dat we ook in grote lijnen dezelfde visie 

op kinderen en peuterspeelzaalwerk hebben. We 

hebben goede afspraken met elkaar gemaakt en 

we zijn maar gewoon in het diepe gesprongen, 

want zo voelde het wel. 

Inmiddels kunnen we wel zeggen dat we een hele 

goede start hebben gemaakt. Het werken met de 

peuters is heerlijk, ik heb inmiddels al veel hart-

verwarmende readies gehad van ouders die zeggen 

dat hun peuter zo graag komt spelen. Dat blijft 

toch het grootste compliment. 

Verder zijn we intensief bezig met het pedagogisch 

werkplan, de inrichting, de contacten met samen-

werkingpartners, de WE methode (Puk en Ko), de 

thema's en nog veel meer, genoeg werk dus nog 

voor de rest van het schooljaar. 

Het was een hele spannende stap om na 11 jaar 

op een andere plek te gaan werken, maar ik heb 

er zeker geen spijt van. Het houdt je fris en geeft 

je een kans om eens opnieuw te kijken naar alles 

wat er bij het werken met peuters voorbij komt. 

Ik voel me helemaal thuis en niet in de laatste 

plaats door mijn nieuwe team: lieve collega's, ik 

ben hartstikke blij met jullie! 
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Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de 

OR, Willem van de Voort (Grote Beemd) en 

Desiree van Gerwen (Zuiderring). 

Een van hen is meteen begonnen, het tweede 

nieuwe lid zal over enkele weken beschikbaar 

kunnen zijn. Wij hopen op een prettige samenwer-

king en zijn blij met de nieuwe inbreng. 

De OR is begonnen met het maken van een jaarplan. 

Vanuit alle commissies worden de plannen in 

elkaar geschoven, zodat we met dezelfde onder-

werpen kunnen gaan werken als in de jaarplannen 

van Kinderstad staan. Daamaast hebben we ook 

onze eigen doelen waaraan we willen werken. 

Binnen de commissie AVR zijn enkele protocollen 

afgewerkt. 

De commissie Communicatie heeft zich bezig 

gehouden met promotiemateriaal en de informatie-

verstrekking op de introductiebijeenkomsten voor 

de nieuwe werknemers. 

Binnen de commissie Beleid, Organisatie en 

Financien is de begroting van de OR gemaakt en 

zijn weer enkele functieomschrijvingen gepasseerd. 

Ook zijn we nu aan het kijken naar de begroting 

van Kinderstad 2011. Verder wordt er nog aan de 

reiskostenregeling gewerkt, waarover jullie binnenkort 

een enquete zullen krijgen. Ook de kwaliteitsdoel-

stelling 2011 is onder de aandacht van deze 

commissie. 

Genoeg te doen nog en er staat ook weer veel in de 

planning voor volgend jaar. Dus als je geVnteresseerd 

bent, dan hebben we in de OR nog vacatures, 

vooral voor de peuterspeelzaal BV. 

Wij wensen alle medewerkers fijn feestdagen en 

een goed nieuw jaar. 

«£»£***«* * re , 

Kinderstad in het nieuws 

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.. 
Wat zullen de effecten zijn als kinderopvang voor ouders duurder gaat worden? De 

regering wil ondermeer door het fiscaal maximum te verlagen de bijdragen die ouders 

zelf betalen aan de kinderopvang verhogen. Voor gezinnen met een minimum inkomen 

zou de opvang wel eens 6x zo duur kunnen worden en voor modaal 2x zo duur. 

'al,' -5/ 

Pubih 'oteiu 

Gaan ouders, vooral vrouwen, dan stoppen met werken? En dat terwijl er 

zoveel mensen nodig zijn in de zorg en het onderwijs, waar juist veel vrouwen 

werkzaam zijn. Veel gehoorde reactie is dan ook dat de regering onvol-

doende kijkt naar de neveneffecten. En zouden werkgevers die personeel 

nodig hebben in de zorg en het onderwijs zich ook niet eens achter de 

oren moeten krabben en in actie moeten komen tegen bezuinigingen in 

de kinderopvang? Anders hebben zij straks een groot probleem. 

Zoals onderwijs gezien wordt als de instantie waar kinderen leren, zo wordt 

kinderopvang nog niet gezien als de instantie waar kinderen ondersteuning 

krijgen in hun ontwikkeling en opvoeding. Kinderopvang is weer van 

ministerie gewisseld: van onderwijs naar sociale zaken en werkgelegenheid. 

Zo'n verandering zou in veel andere sectoren ondenkbaar zijn. Blijkbaar 

lukt het ons nog niet goed om ons belang voor de samenleving bij de politiek 

duidelijk te maken. Intussen gaan we haast ten onder aan ons succes: de 

enorme groei laat zien dat er grote vraag is naar kinderopvang. In plaats 

van te werken aan een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar 

en daarmee tegemoet te komen aan de wens van ouders voor kwalitatief 

goede opvang, lijkt het nu meer een elitevoorziening voor 'rijke kinderen' 

te worden. En waar blijven de doelgroepkinderen dan, die ons zo hard 

nodig hebben? 

Ja, we moeten bezuinigen, dat is niet het probleem, onze boodschap aan 

de bestuurders van dit land is: maak keuzes in het belang van de kinderen 

en op langere termijn komt dat onze hele samenleving ten goede! 
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ontmoetmg m e t . . . 
JJLdeiabiielyA/erd 
JDejUee/fciankejL 
l£cpjrmiuniceerd' 

Van de rauwdouwers in de garage en fabriek naar de sociale wereld van kinderen 

en ouders. Of van onderwijsassistent naar pedagogisch medewerker bij de 

peuteropvang. Robert van Doom (bso Huibeven), Jonas Kocx (bso Grebbe) en 

Ralph Kollau (pilot peuteropvang Vlinderberg) verlieten de geeffende paden en 

gingen bij Kinderstad aan de slag. Waarom maakten ze deze keuze? Is het terecht 

dat pedagogisch medewerker als vrouwenberoep wordt bestempeld? 

Besmet met virus 
Robert: "Sinds ik mijn kinderen naar het 

kinderdagverblijf bracht, ben ik besmet met het 

'virus'. Bezig zijn met de kinderen, de contacten 

met ouders en medewerkers, het leek me geweldig 

om in de kinderopvang te werken. Op een gegeven 

moment wandelde ik Kinderstad binnen: ik wil 

hier aan de slag! Misschien een BBL-traject, zei 

een medewerker, maar je moet wel solliciteren. 

En ik werd aangenomen. Ongelooflijk, ik kreeg 

een kans zonder over relevante ervaring te 

beschikken. Jarenlang werkte ik als automonteur, 

maar ik had het in die branche wel gezien. Ik 

wilde iets wezenlijks doen. Nu nog verkeer ik in 

een soort staat van gelukzaligheid. Hoe gek het 

ook klinkt, in de herrie van zestig kinderen kom ik 

tot rust. De studie vergt veel van me, maar de dag 

dat ik het diploma behaal, bereik ik een mijlpaal." 

Jonas:"Eenmaal 
's avonds op de 
bank ben ik 
behoorlijk moe. 
Maar mijn hoofd 
is helder, in de 
fabriek raakte ik 
geestelijk murw." 

Jonas:"Mijn vader moest certificaten halen voor 

het gastouderschap, toen dacht ik: nu wil ik ook. 

Evenals Robert kende ik de branche omdat mijn 

kinderen Vlinderberg bezochten. Momenteel volg 

ik een BBL-traject. Mijn hart lag altijd al bij 

creativiteit en expressie - ik doorliep de 

Academie voor Drama en had mijn eigen meu-

belmakerij- maar door omstandigheden belandde 

ik in een timmerfabriek. Een omgeving van Radio 

Hollandia en mannen die voomamelijk via keel-

klanken communiceerden. Zelfs toen een spijker 

Robert:"lk krijg 
zoveel terug van 
de kinderen! In 
mijn vorige vak 
miste ik de 
betrokkenheid." 

mijn onderarm doorboorde, reageerden ze met 

'hmm'. Hoe anders is het bij de bso. Mijn beste 

vriend overleed en ik kreeg kaartjes en bloemen, 

vrouwelijke collega's vroegen van alles. Er was 

oprechte aandacht." 

Man in beeld 
Ralph: "Na de opleiding tot onderwijsassistent 

wilde ik verder leren voor logopedist, maar deze 

studie liep spaak. Mijn ouders waren heel duidelijk: 

dan aan het werk! Ik solliciteerde bij Kinderstad. 

Tijdelijk werk, zo nam ik me voor. Dat is nu vier 

jaar geleden. Het beviel meteen zo goed, zelfs op 

de babygroep, waarvan ik vooraf helemaal niets 

verwachtte. Aan de peuterpilot heb ik mijn handen 

vol, het werken met jonge kinderen blijft interes-

sant. Pedagogisch medewerker beschouw ik niet 

per definitie als vrouwenberoep, het hangt hele

maal van je eigen installing af. Kinderen hebben 

hun eigen voorkeuren, maar het blijft opvallend 

dat ze bij verdriet vaak op een vrouw afschieten 

en als er moet worden gebouwd komt de man in 

beeld." 

Robert: "Kinderen kiezen zelf hun favoriete 

medewerker uit, dat heeft eigenlijk niets met het 

geslacht te maken. Ik breng de zaken met humor 

en geef kinderen veel ruimte, er kan veel bij mij, 

maar ben ook duidelijk als ze te ver gaan. Haal 

meer mannen naar Kinderstad door te benadrukken 

dat pedagogisch medewerker een actief beroep 

is en heel zelfstandig. In mijn omgeving wordt er 

wisselend gereageerd wanneer ik aangeef hier te 

werken. Mensen die mij kennen, snappen mijn 

overstap heel goed." 

Basta is basta 
Jonas: "De energieke aspecten van ons beroep 

mogen meer op de voorgrond komen. Bij de bso 

trekken we overalls aan, gaan het bos in, ver-

bouwen de tuin. Af en toe mis ik die pit bij de 

vrouwelijke collega's. Als wij in de kou staan te 

scheppen en harken, maken veel collega's Never 

binnen een kweekbak of gaan eerst een plannetje 

uitwerken op papier. Niks ervan, gewoon doen! 

Een ander verschil schuilt in de consequentheid. 

Basta is bij mij basta. Ik zeg kinderen dat ik geen 

politieagent wil spelen en dat snappen ze heus 

wel. Overigens laat ik ook zeker mijn zachte kant 

zien. Lekker rustig op de bank zitten en met de 

kinderen een boekje lezen, hoort ook bij mannen. 

De opleiding vind ik nog te veel exclusief op 

vrouwen gericht. In een film over ontwikkelings-

psychologie werden onderwerpen op zo'n softe 

wijze uitgelegd, dat ik de docente heb gewezen 

op meer mannelijke benaderingen, waarop het 

volgens mij ook kan." 

Ralph:"Hoe mannen 
voor de kinderop
vang tewinnen? 
Organiseer kijk-
dagen en spreek 
vaders van kinderen 
aan, bijvoorbeeld 
op school." 

Ralph: "Dames, dames, mag ik even de aandacht, 

vroegen ze tijdens de Studiedag. Er wordt naar 

mijn mening veel te makkelijk vanuit gegaan dat 

alleen vrouwen in de kinderopvang werken. 

Mannen kunnen een bijzondere rol vervullen. 

Voor ieder kind is het belangrijk om mannen en 

vrouwen in de omgeving te zien. Wat activiteiten 

betreft, zeg ik: wees jezelf. Persoonlijk vind ik het 

belangrijk dat kinderen af en toe een dagje kun

nen rommelen. Ze moeten al zoveel, laat ze zich 

vrij bewegen en ontwikkelen." 

Boom hut ontmoet Kievit 
Het kostte wat treinkaartjes, buskaartjes en -wegens 'onbruikbaar'- nog meer 

buskaartjes. Maar dan heb je ook een visite waar je u tegen zegt. Acht kinderen 

en drie medewerkers van bso Boomhut uit Waalre bezochten eind oktober de 

Tilburgse bso Kievit. "Voor de kinderen van beide locaties voelde de ontmoeting 

alsof ze elkaar al jaren kenden", vertelt Karin Maasakkers, pedagogisch medewer 

van bso Boomhut. H ^ ^ l ^ ^ ^ V 

De gasten keken hun ogen uit, wat een ruimte en 

zo ontzettend veel te doen! Uiteraard moest de 

survivalbaan worden getest, de kinderen kropen 

samen achter de computer en de jongens en 

meiden schoten op het tafelvoetbalspel af. Niets 

verslaat een ouderwets potje voetbal, dus speel-

de VC Kievit tegen Boomhut FC. "Natuurlijk 

wonnen wi j" , zegt Anne, spits van Boomhut FC. 

De kinderen van Kievit hadden tevens een 

verrassing in petto: een show, opgevoerd in het 

eigen theater. "Wat een geweldige locatie en 

wat een leuke collega's", zegt Karin enthousiast 

"Ik hoop dat we snel een tegenbezoek kunnen 

organiseren." 

De jeugd van 
tegenwoordig... 

ITAI LI A 

Lui voor de tv liggen en uiteindelijk 

compleet indommelen. De 13-jarige Steffan 

Gemmeke kende het lusteloos gehang op 

de bank inmiddels wel. Hij wilde zijn 

zomervakantie met leuk werk vullen. Maar 

wat te doen als je te jong bent voor de 

meeste betaalde bijbanen? Dan kies je voor 

de bso waar je zelf met plezier naartoe ging. 

Gewoon vragen 
"Een krantenwijk heb ik al, dus dat zocht ik niet", 

vertelt Steffan. "Ik wilde ergens actief bezig zijn. 

Op een gegeven moment dacht ik terug aan bso 

Kievit (en daarvoor SamSam), waar ik zelf drie jaar 

ben geweest. Het leek me wel leuk om met de 

kinderen, van wie ik er nog een hoop ken, te werken. 

Dus ben ik dat gewoon gaan vragen en toen kon ik 

als vrijwilliger bij Kievit aan de slag. Dat heb ik in 

totaal drie weken van mijn vakantie gedaan." 

'Ben je weer terug?!' 
Plotseling stond Steffan aan de andere kant van de 

tafel. "Ik behoorde tot de leiding. Kinderen vroegen 

me of ik weer terug was op de bso, ze hadden in 

eerste instantie niet in de gaten dat ik als een soort 

medewerker spelletjes organiseerde en met ze 

voetbalde. Ik heb kinderen langer laten doorspelen. 

Streng zijn, bevalt me niet zo, ik blijf Never vrienden." 

Kerstvakantie weer 
Grenzen stellen, uitleggen, met ouders praten, dat 

zijn aspecten van het vak van pedagogisch 

medewerker die Steffan nu nog Never vermijdt. 

Als 13-jarige ben je er vooral voor de kinderen. 

Toch heeft hij 'ergens' interesse in het beroep. 

"Het is zeker dat ik met mensen ga werken, de 

horeca Njkt me ook wel wat. In de kerstvakantie 

ben ik elk geval weer graag van de partij als 

vrijwilliger bij Kievit." 



Zap-berichten 

Cobrdinatoren eeTClub 

'Werken met vrijwilligers' en 'Gesprekstechnieken' 

waren de onderwerpen van twee trainingsbijeen-

komsten voor de cobrdinatoren van de Eetclub. 

Twee onderwerpen die heel nauw aansluiten bij 

de dagelijkse praktijk van de cobrdinatoren en 

dat bleek duidelijk tijdens de sessies. Na wat 

theoretische kennis zijn er veel vragen en situaties 

met elkaar besproken zodat iedereen met nieuwe 

ideeen, oplossingen of tips aan de slag kan. 

Want theorie kennen is stap 1, het toepassen 

blijft soms lastig! 

Kinderen met opvallend gedrag 
Vrijwillige overblijfkrachten uit de Kempen en uit 

Tilburg zaten een avond om tafel om kennis op 

te doen over het werken met kinderen met een 

vorm van ADHD en PDD-NOS. Want ook zij krijgen 

tijdens het overblijven met kinderen te maken 

met opvallend gedrag. En hoewel de tijd en 

mogelijkheden voor vrijwilligers beperkt zijn, is 

het goed om met elkaar ervaringen uit te wisselen 

en handvatten te krijgen hoe je kunt reageren en 

het gezeilig kunt houden. 

Biodiversiteit 

In november heeft KindercampusWandelbos 

officieel haar deuren geopend. De peuterspeel

zaal (voorheen Rommeldam) zit in het gebouw 

van het kinderdagverblijf (WipWap heet voort-

aan ook Wandelbos) en in het naastgelegen 

schoolgebouw zit de bso. 

Kinderen van deze kindercampus hebben de 

natuur aan hun voeten liggen. Het bos en de tuin 

zijn de plaatsen voor spelen, ontdekken en 

beleven. Onder het mom 'Biodiversiteit geeft 

je leven kleur' organiseert kindercampus 

Wandelbos activiteiten met natuur als hoofd-

ingredient. 

Op woensdag 17 november waren kinderen 

van de campus en de directie van Kinderstad 

aanwezig op de Beursvloer Biodiversiteit in 

het Provinciehuis in Den Bosch. Kinderstad 

ondertekende samen met Korein en Kober, 

twee grote kinderopvangorganisaties uit 

Eindhoven en Breda, een verklaring dat zij 

structurele aandacht zullen geven aan natuur-

beleving voor de kinderen. 

Ut Rooie Bietje 
En er is nog meer te melden op het gebied 

van natuur. In november gingen onze natuur-

medewerkers van de natuur-bso's het jaar 

evalueren bij Ecologische tuinderij Ut Rooie 

Bietje. Er werden gouden tips uitgewisseld en de 

bijzondere omgeving werkte zeer inspirerend! 
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De vorige krant stond de natuur in de picture. Dit keer aandacht voor cultuur. 

In de herfstvakantie waren er allerlei activiteiten met als thema 'De kunst en 

kitch week'. Bso's Jan Ligthart, Huibeven, Koolhoven, Poorten en Schout brachten 

kinderen aan het schilderen, dansen, naaien en ook een bezoekje aan het 

Textielmuseum stond in het program. Klapper was het zangfestijn Kinderstad 

zingt! Het was zeker niet stil aan de overkant... 

In de kerstvakantie gaan de bso's in De Kempen hun cultuurweek beleven! 
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